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Dcyr fc, dcyo frmmlnr, dcyr sjálfur il sonm,

en orðslír dcyr oldrc»;i, livcim er scr góðan pclnr

Ilávamál.

Sýslumaðiir liammerráð Gunnlaucjiir Guðbrandsson Bricm

var fæddur á Brjámsjæl; á Barðaströnd
,

jþanp 13da Ja-

míarí 1773. Faðír Iians var Gnðbraiidnr prcstnr Sig’-

urðarson prpsts, [þdrðarsonar, Jónssonar, Giiðmunds-

sonar, Nifculássonar, Jiorsteipssonar sýslnmanns,. Fimboga-

sonar lögmanns, Jónssonar prcsts Maríusliálds, Jóns-

sonar. Fn móðir Iians var Sigríður Jónsdóttir prests á

GiJsbalíha, Jónssonar prcsts, Eyólfssonar prcsts, Jóns-

sonar. Eptir ættfróðra manna sögn var J;ainmerráð G.

Bricm, í föðnrætt, 9di liður frá Jóni bishupi Arasyni,

llti frá Torfa riddara og birðstjóra Arasyni, og 12ti

frá Lopti cnum ríl;a Guttormssyni á Möðruvöllum. En
í móðurætt var liann llti frá Birni Jiorlcifssyni ríha,

riddara og birdstjóra, 18di frá Snorra lögmanni fróða

Sturlusyni, 22ar frá ísIciQ bishupi Gissurarsyni, 2ádi frá

Snorra goða þorgríinssyni^ og 27 di frá Haraldi honúngi

bárfagra.

5egar bann var 6 ára, misti liann föður sinn, scm á

cmbætlisferö að vitja sjiihs niairns, brapaði í náttmyrhri

til dauðs fyrir björg niður, scm vóru á vcgi baus.. Eiuu
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árl eptir lát föð«r síns var Iiann tíl fósturs tcliínn af

lijónunum: prófastl síra Blrni Haldórssynl í Sauðlaulisdal

og* Iionu lians Rannvcigu Olafsdóttur, cr bæði vóru Iians

slíyldmcnni. Fluttist Iiann svo mcð þcim þaðan að Set-

bcrgi í Eyrarsvcit 1782, cn cptir |)að bann bafði bjá

J)eim til fóslurs vcrið licrumbil 8 ára tíma, Jetu |)au bann

sigla til Kaupmannabafnar baustið 1788, á bans 16da

aldurs ári. Rcisti bann J)ángað í för mcð bisbupi bcrra

Sigurði Stcffánssyni, cr J)á fór utan að tafca bisfcups

vígslu. Strafcs sem bisfcupinn var til Kaupmannabafnar

fcominn, var J)cssi úngi maður Gunnlaugur inntcfcinn í

bílætasmíðis fccnslusfcóla, livaöan bann lítsfcrifaður varð

7 árum síðar, ncfnilega árið 1795, og á sama ári J)áði

bann af fconst-afcadcmíinu silfur - mcdalíu til beiðurs fyrir

atgjörfi silt í bílætasmíði. Lifði bann J)aráeptir uin bríð

á smíðum sínum,, cn lagði sig J)ó
— aufc bófcnáms J)css,

cr handverfcs - íj)rótt bans litbcimti •— J)araðaufci cptir

latímunáls lærdómi, undir vcglciðslu frænda síns, J)ess

bálærða Jóns OÍafssonar, bróður J)cirra Eggcrls ogMagn-
úsar lögmanna

; bvört mál bann svo numið liafði — J)ó

aldrci opinbcrlcga í J)ví yfirbcyrður væri — að bann

sfcildi, cins vcl og sumir sfcólagcingnir, mcöalmáta J)úng-

sl.ildar ritgjörðir á J)á.tiingu. I J)ýðsfcu máli var bann

mæta vcl að scr, svo bann cfcfci cintingis sfcildi J)að ritað

og talaö, lieldiu* og gat sjálfur lalað J)að ogritaö, cingu

síður cnn sitt cgið móðurmál og dönsfcu. Hcrfyrirutan

lagði banií sig í Kaupmannaböfn eptir lögyísi, í bvörri

bann tófc slífcuin framförum, . að J)cgar bann árið 1797.

lct sig* í bcnni opinbcrlega ransafca, fcfck bann scm dansk-

ur jiiristi bcsta vitnisburð og var álitinn bæfur til dóm-

aracmbættis. Áriö 1798 var bann fcosinn til reglulcgs

mcðiims í J)ví fconiinglcga íslcndsfca lærdómslista íclagi.

Fór bann svo aplnr bíngað til lands sumarið 1799, cptir

nærri 11 ára dvöl í Kaupmannaböfii, scm tilscttur Cmbættis

aðstoðarmaður sýslumanns í Eyafjardar sýslu
,

«Tóns

Jafcobssonar. Ari síðar, nefnilcga 1800, gcfcfc bann að

4
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eig*a systnrdóltur ncFnds sýslumanns Jóns, Jómfrú Val-

geröi Árnadóttur, prófasts á Breiðabólstaö á Slíógar-

strönd Sigurðarsonar, systur J)cirra rclítorsPáls Árnasonar

í Kaupmannaliöfn og’ Jaliobs prófasts á Gaulverjabæ og:

fleiri systbyna. Sama vor rcistu J)au bjón bú á Grund í

Eyafirði. En f)areð boniínglcg'ri bátigu þóbnaðist, bönuni

óafvitandi, j)að sama ár, að bjósa liann til síns cmbættis-

manns, scm mcðlim í þeirri
J)á

stofnuðu Matril;ul-l;om-

missíún cður jarðamatníngar nefnd bcr á Islandi, j)á moö

J)ví slíkt cmbætli lítbrafði mibið ferðalag og rcisur, blaut

bann að brcgða aptur vori síðar, 1801, nýstofnuöum

biisbap. Höfðu svo [)au bjón nobbur ár aðselur sitt í

ýmsum stöðum, fyrst citt ár rúmt í Möðrufelli, annað

tæplcga í Reybjavíb og Jriðja á HvítárvöIIum. Árið

1803 gjörði bann snöggva reisu til Kaupmannabafnar og

var íburtu að cins frá byrjun Apríls til miöju Júlí-

mánaðar. Frá Hvítárvöllum ílutti liann síðan árið 1804

að Arnarbæli á FcIIsströnd, bvar bann reisti bú og bjó

Jar alls 3 ár. Sumarið 1805 rcisti liann eptir bonúngs-

boði utan, til að aflúba síðustu aögjörðuin síniim í Ma-

tribul-bommissíóninni, og bom svo inn liíngað sumarið

cptir. Árið 1804 útncfndi lionúngur Kristján 7di liann

til síns bammcrscbretera og vcitti liönuin svo ári síðar

Eyafjarðar sýslu. • Flutti bann sig svo árið 1807 frá

Arnarbæli að Kjarna í Eyafirði, bvar liann bjó í 8 ár.

Á þcini tíma, ncfnilcga árið 1810, var bann scttur af amt-

manni bonfcrcntsráði St. Tbórarcnscn til að gcgna öllum

norður- og austur-amtsins cmbætlisverbum, mcðan amt-

maðurinn sjálfur þurfti að rcisa til Reybjavíbur og dvclja

þar, sem fyrsti mcðlimur í Jcirri þar j)á stiftuðu svoböll-

uðu intcrimistisbu Bcstyrclscs-Kommission. Árið 1815

ílulti bann sig með bonu og börnum frá Kjarna að Grund

í Eyaíirði, bvar bann í fyrstu búsbap rcistan bafði. Sama

sumar fcrðaðist liann cmbættiscrinda vcgna til Kaupmanna-

bafnar, livar bann dvaldi til jicss sumarið 1810. 3?aö

sama ár sæmdi bonúngur Fridrib Oti bann mcð virbilcgs

4
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l.'ammcrráðs nafnbót, fyrir lians tiugnaöar sal;ir* Hcldl

liaim svo Jni á Gruud alltaf síöan til dánardægurs, alls

nærfcldt í J9 ár.
/

I sínu lijóuabandi aflaöi bann alls 10 barna, aflivörj-

um 3 cru dáin
3
cn þau scm lifa eru fiessi:

1. Jóbann Gunnlaugur, fæddur 1810; liann fór til

Kaupmannabafnar, og cptir Jiaö bann fullkomnað baföi sinn

báskólalærdóm, vígöist bann sem •meðprestur tiLBjarg*-

grafar viö Randarós á Jótlandi, giptist síöan og1 cr nú

prestur til Jíústaöar sóknar í Áróss stifti.

2. Kristján Gunnlaugur, fæddur 1820; liann er sniök-

ari aö bandvcrki, livörja íjirótt liann nam í Rípum á

Jótlandi, reisli svo utanríkis, dvaldi í Hamborg' og' Drcsdcn,

líka nokkur ár í Parísarborg, bvar liann nií cr aðsestur*

3. Kristjana Jóbanna, fædd 1805; biin sigldi til

Kaiipmannaliafnar og reisti í föruneyti meö Frú Tbor-

lacíus
» i>

;* biin meö manni sínum feröaöist utanríkis, til

Jiýðskalands, Frakldands og Vallands, var einn vctur í

Róm og annan í París, cr mi gipt lærimeistara cinum við

gymnasíid í Rílefeld Dr. pbilos. Scbútz.

4. ÓJafur, fæddur 1808; baun sigldi til Kaupmanna-

bafnar og læröi Jiar biisstiinburinanns bandvcrk, mæla vel

aö scr í sinni ífirótt, kóm bíngað til lands aptur, eptirjiað

liann baföi verið 6 vctur utan; ógiptur.

5; Eggert Olafur, fæddur 1811; eptir aö hann var

her á landi lir skóla útskrifaöur, sigldi liann til Kaup-

mannabafnar báskóla, bvar bann nii er. Eptir andlát

fööur síns, var liann settur um tíma að gegna sýslumanns

vcrkum, áöur liann sigldi.

G. Jóbanna Kristjaná, fæddl813; cr nii gipt pvestin-

uiii síra Gunnari Gunnarssyni í Laufási.

7. Jóbann Kristján, fæddur 1818; cr nii i Bcssa-

slaða skóla, befur veriö einn vetur í Kaupmannaböfn.

Nii eptir Jiaö kammerráö sál. Briem liafði Jijóuað í

opinbcrum cmbættum, fyrst scm beraösdómara fullinckt-

ugur 1 ár, scm meölimuc í jarðamatuíugar ncfudiuni 4 ár?
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og1 scm virlíilcgur Iicraðsdóman nærfcldt 29 ár
?

var liann

|)að síðasta árið við hurtför amtmanns Gríins Jónssonar

1833 scttur til að gcgna öllum amtmanns vcrkum (án

|)css J)ó að aflcggja sitt eginlega sýslumanns embætti), uns

nýr virkilcgur amtinaður kæmí, bvörsvegna bann licldt
J)á

til á amtmannssctrinn Friðriksgáfu, f>að scm cptir var af

árinu. En svosem beilsufar hans var áður farið að grenn-

ast, virðist sem liann liafi heldur mikið á sig lagt við

ficssar cmbættisfærslur, frnr bann og var fieirrar lundar, ^

að spara ekki ómak til að reka embættisverk sín triílega;

|)ví á ofanVerðu árinu 1833 fell liann í f)iingan sjiikdóm,

svo bann lá rúmfastur í nokkra mánuði í samfellu; |)ó

skánaði bönum umsíðir svo aptur, að bann í öndverðum

Febriiar 1834 komst heim til sín að Grund, án |)css, sem

sýndist, að líða mjög freka jþjánítigu, nema bvað bann

kendi yfirtaks mikils magnleysis í líkamanum. Eptir J)að

bann liafði síðan um nokkra daga bcirna verið, grcip

magnley8Íð liann svo frckt, að það lagði bann til fulls og

alls aptnr í sængina, og dróg svo loksins af bönum, að

bann misti alla líkamans krapta og inálið að síðuslu,

uns það — fjrátt fyrir allar læknarans tilraunir — svipti

bann Jííi að livöldi þess 17da Febrúarí. Var bann svo

greftraður þann 28da sama mánaðar.

En til J)ess að útmála gjörr sál. kammcrráðsins J)ánk-

amáta, svovd í tilliti til bans embættisfærslu serílagi,

sem licgðunar yfirliöfuð, vil eg tilsetja bcr J)ann J)ált úr

ræðu ‘ J)eirri, sem baldin var opinberlcga við greftrun

bans, er að J)ví efni lítur. Eptir J)að í sagðri ræðu bafði

verið fyrir sjónir sctt, livörsu rettvísin sc einbvör binu

kostulcgasti mannkostur yfirböfuð
,

en J)ó
scrílagi í tilliti

cmbættismannsins, var svoleiðis orðum vikið með licim-

færslu til J)css sálaða: „Minníng bans einsog allra, scm

„öðrum bafa átt að stjórna, má oss næsta inikilvæg vcra.

„Svoscin áður er sýnt, að rettvísin cr allra, en einkuin

,yfirvaldsmanna, æðsta prýði og nauðsynlegasta dygð, J)á,

„einsog vor framliðni var um J)ctta sannfærður, svo kapp-
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„kostahi liann líha alllíð a?) iata hana ser til liægri Iiand-

?
,ar standa í sínum cmhættis atliöínum, svo hann let

„livörhi lof ne last af áscttu sniia ser frá hennar eptir-

„íylgö og æfíngu. En svoscm chld cr viö aö htíast, að

, 3
J)eir sem mcir tala um rettvísi enn clsha, framar lofa

„liana enn líöa, unni hcnnar triílyndu ræhjurum alllíð

„mahlegs Sannmælis — cinhum þegar verhan hcnnar

„stefnir ánióti sinni Jjeirra og serþótta — svo fehh vor

é
„hurthallaöi yfirmaöur J>aö líha svo áð reyna. En slíht

„mátti telja hönuin sanna emhættis-æru fyrir Gtiöi og

„öllum rettþcinhjandi mönnum. 3>ví ef J>aö er sannmælt

„og rettbeðiö
,
scm haft cr eptij* einuni hirhjttlærifööur í

„tilliti J)ess geistlega stands, aö hann haö Guö að varö-

„vcita sinn söfnuö frá þeim prcstum, sem öllum gcöjuö-

„ust og allir hrósuöu, hvörsu mihlu framar má ósh sti

„uppstíga hjá oss í tilliti þeirra veröslegu yfirvalda? J>ví

„svoscm hiö andlcga sverö særir aldrei hroppinn, einsog

„J)aö veraldlcga, svo sheyta þcir scni hann elsha frainar

„enn sálina Jítt uin slög J)ess fyrra, þegar J)eir shotist

„gcta; undan hintt síöara, en geti J)cir J)aö ehhi, íllshast

„J)cir og yinir J)eirra í J)cli niöri við
J)á,

sem hlotiö liafa

„J)á mcð Jm aö særa, en forsmá hina. En Jætta má
„háðurn tveim, J)cssara Guðs sveröa trúlyndu herurum, í

„lettu riími liggja, J)ar J)eir vita, aö J)eir hafa öörum aö

„standa rcihníng
;
ráösmcnnshu sinnar cnn dauölcgiun og

„máshc dygöaslöhum manncshjum. Vcrði laganna sverð

„aldrei svo gott scm hlóðugt í hendi J)ess J)að hcr, cr

„hætt viö — mcðan heimurinn er ehhi oröinn hctri cnn

„hann cr — J)aö se til forgcfins horiö (Rom. 13, 4).

„„BIóö shaltú pví ei banna, hurtsníö Jní grein lastanna}

„merh dæmi Móysis“! sýngur vort æruverða gamla sálm-

„asháld. Til nohhurs merhis uni J)ánhamáta J)cssa vors

„sæla yfirmanns í sögðum efnum, má J)dta cina eptir-

„fylgjanda dæmi J)eua fyrir mörg: fvrir litlu Jcingri líma

„enn eitíu ári síöan hcyröi eg sjálfur hann tala rett scm

„í Móysis auda um vissa söh, sem ýmsir af alj)ýðu —

\
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„sumir af fávitsku, sumir máske af fyjgi — höfðu g*agn-

„stæöt álit á, aö Iiann mundi, cí aö því l;æmi, í lienni

„dæma, an þcss aö Jíeinlcja, sem doinarinn í Qyðíng’alandi
„(oröiiin: „aö gjöra fóJLinu J)armcö fuIJnægju og’ vcra
„svo reiðuhúinn aö Icg’gjast í sína gröf. Jetta lal lians

„var mer í þaö sinn óræknr vottur elsku hans til rett-

„lælisins, og’ J>aÖ í Guös aug'Iiti — J)ar Iiann undireins

„mintist á dauöa sinii, en nii er mer J)aö mcira, mer er

?5J)að nii sem lionum óafvitandi liuJin Img’spá *) um Jians

„skamvinnu lífstundir Jiarácptir í Jiessum hcimi, midt
„undir samvitsliiinnar g’óöa vitniskuröi um Jians rettdæinis-

„elsku fyrir Guöi. Ennframar vil eg Jiess gcta, að svo-

„scm liiskiuöir Jians, J)ó sumuin af undirinönnuin lians

„nokkuð strángir Jiættu, uröu
J)ó aldrei liönum til nokk-

„urs vansóma — J)að cg’ veit — af yfirdómsiólunum
„umbreyttir; svo vissi cg’ Jíka til að liann ól J)ann

„Jmnkamáta, aö svo framarJega sínir dómar — til straífs

„cöur sekta — hlytu aö umbreytast, kaus hann aö um-
„brcytíng sii mætti ske heldur á J)ann hatt aö J)eir linað-

„ir yrðu cnn hcrðtir, J)ví J)að væri skyJda undirdómar-

„ans tnilcga að fylgja Jaganna bókstáf, þar kóngur cinn

„mælti honmn breyta, cn undirsátinn ekki. Jelta Jieinkti

„hann og’ talaöi sem reltvísinnar sannur og' kóngdóms-
„ins tnifastur heiðrari**). En Jieraöauki hefi eg* eitt

„fullvíst og' mcrhilegt dæmi, sem berJega sýnir, að lians

„katóniska fastlieldni við rettvísina var ekki um of, J)ar

„ein serleg sök, í Iivörri hann fyrir mörgum árum feldi

Sú fagæta og eins sjálium þcim sein henni gæddir eru,
sem öörum, óskiljanlega gáfa, aö óra fyrir sumu, fanst aö
vitund minni hjá hönum ástundum, cinsog hún átt hafði
Jíl«a Jicima Iija nolikrum í ætt Jians- Ver eruni cnn nú
meslu börn í sálarfræöinni

, og Jiekkjum vaJIa nema staf-
roliö.

) I rúskapur Iians viö koming sinn og embættiseið skcin á
yissan hátt inerkilega fram á Jieim frcistíngartíma, sem yiir
Island kom sumariö 1800. •

*
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„þvílíkan dóm, scm aí‘ suniuni Iians næstu yfirdómurum

„mnsteyptist í mótsett forin, var af hæðsta retti færður

„aplur í lífct horf, scm hann í fyrstu fyrir lians dóm-

„stóli feingib hafði*). Jelta se lians minníngiij })ó efcfci

„síður sjálfri rettvísinni, en })ó einfcum höniim, sem clsfcu

„til hennar plantað hafði svo fast í lians hrjósti, til lieið-

„urs sagt. En af hvörja ílaut nií þessa vors sæla yfir-

„hoðara svo fast inngróna elsfca til rettvísinnar? Sannar-

„lcga, vona eg', af elsfcu til sjálfs reltvísinnar eilífa föð-

„urs; því hann vissi vcl að dómcndur })eir, sem eru

„hinir rettlátustu
,
eru hönum hinir allra-Iífcustu og þcss- 1

I

„vcgna hönum liinir allra - þefcfcustu. Nú svo lítt sem

„hann scm dómari gaf eptir annara sanna rett, öðrum

„til þægðar (hvörfci þeim rífcari })ess fátæfcara fyrir vin-

„áttu sfculd, ne })eim fátæfcari })ess rífcara af meðaumfcun),

„svo cptirg'jöfull var hann stundum í tilliti síns egin

„rettar, hæbi hvað safcir og gjöld snerti; og þvílífc er

„art þeirrar rettvísu misfcunar, scm rettvísinnar og misfc-

„unarinnar faðir hcimtar af öllum sem })að tilnær, cinfc-

„um af })cim scm lians stands eru. En oífáir af hans

„undirhafandi fefcfctu })ó og virðtu dygðir þessar í fari

„hans, þar hlevpidóma sfcý glöptu augu þcirra, af því

„forsjónin hafði áfcvarðað hönum að lifa og verfca á þcirri

„öld, sem servitsfca, sjálfræði og egingirni liafa allt of

„mifcla yfirhönd**). $arfyrirutan var hann, að minni

•) sjá Tillœjj til dcn Danske Statstidcildc No. 88, 1813.

**) Ad Iiann þcssum óaldarhlcypidómi um sjálfan sig haíi cldá

ókunnugur verið, cn þó, scni maklegt var, ekki skeytt,

licldur Luggað sig við góða samvitsku, sest herlcga af Ijóð-

inælum þeim, cr liann fyrir nokkrum arum samdi, og

nefndi ’grafskrift” (ylir sjálfan sig). í þeim finnast weöal

annara þessi erindi

:

»Sumum allvcl, sumum þcim mun lakar, fell min brcytni

»á ferö í heim, fáuin skeytti’ eg dómum þeim.

^Drottins cins er dómurinn að liinstu, um loíiö lieims og

,,l(istun þar, líði rentar ekki par.
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„þehkíngii, salílaus frá aö Lafa aliö sig á annara blóöi,

„eöa vera í þeirra tölu, sein á þann Iiátt Jeggja einn afcur

„til annars (Es. 5, 8). [þennaii sinn lofsveröa þánka-

„niáta prýtldi vor sálug'i ogsvo með heiðruu sirina trúar-

„bragöa, Jiví vandlæti, efchi aö eins fyrir reglulegu við-

„haldi útvortis guðsdýrfcunar
,

hcldur og fyrir siösemi

„viö licnnar tíöfcun sýndi hann optar cnn eitt sinn, þegar

„J)örf krafði; og þó hann efcfci svo opt talaði um trúar-

„hragða efni, samt þcgar hann við viss tilfclli um nofcfc-

„uð andlegt lieimuglega eöur opinberlega talaöi, talaöi
1

I „liann þaö svo hjartanlega, aö það var auðfundið, aö

„hann þarfyrirutan þcinkti meira enn hann talaði, sem
„opt er cinfcenni þeirra vitru*). 3>au fcil, sem nofcfcrir,

„er þó annárs efcfci misþefcfctu alls aöra mannfcosti hans,

„þóttust hjá hönum íinna, vóru heldst þau, að hann átli

„hágt meö að snúa fcápunni eptir veörinu, með öðrum

„orðum: að smjaðra
;

því liaun gat efcfci talað þvert um
„huga sinn, svo þaö scm hönum í hrjósti bjó, cnda í'ó

„liann fátt talaði, sást opt á yfirhragði lians. Iiann gat,

„já hann vildi fyrir cingan mun vera einsog þeir, sem

”Eí’ vort lijartu oss fordæmir cigi, dýrstu geymum djörfúug

”þá, til Drottins Guðs vors Iiimnum á.

”Yður, hvörjum clilii var eg þekfcur, Guð allshcrjar gefi'

”e(j se, gleymdur hrádt á jörðunni

!

”Að á mer þer eliki framar hnciglist, og sem cg cinatt sá

”til rök, syndgist fyrir mína sök.

?’Yður, hvörjum að eg gcðjast náði, minnast hið ci míu, cn
”hans, ens mikla Guðs og sfcaparans.

”Uvörjumtveggia’ eg hugeinlægast heiði, láti Ðrottinn líkn
”í te, og líf um síð í dýrðinni.

I

/

*) 1 sinu daglega tali var hann annars framar gagnorður
maður enn margorður; og þcgar það har við, aðlundhans
iífgaðist lítið eitt af hóflega hrúkuðu víni, var viðræða hans
hin ástúðlcgasta, cn inniheldt þó ætíð sönn vísdómsorð, cr

sýndi hans innra mann.

;
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„{fcia fcyst á þá liönd sem f)eir vildu af værij hvaö

?
,hönum ókunuugir, cg* vil ekki tala um ósanngjarnir,

?
,álitu ólcnipni og' g'cðstyrðlcika

,
cnda þó f)að í rauninni

„væri miklu framar í ætt viö hrcinskilni, cnn f)að gagn-

5
,stæöa. Hvað lians heimuglega líferni sncrtir, |)á var

„f)að aldciiis samhoðið hans opinbcra Jiínaðarmáta, f)ar

„hann alltíð var liinn sami alvarlegi ,
hrcinlyndi og æru-

„kæri maður, svovcl innan sinna hiísdyra scm utan,

„svovcl scm hiisfaðir scm dómari, svovcl við undirgcfna

„scm yfirhoðna, við vini sem óvini. Sinni hiisstjórn hag-

„aöi liann mcð allri f)eirri rcgluscmi, sem liönum auðið

„var. Fyrir sannri velferð cktakvinnu og harna har hann

„ágæta umhyggju, og var skynsamlega vandlátur um
„sómasamlcga hcgöun hjiia sinna og hcimilisfólks, har

„ogsvo alla
f)á

umsorgun fyrir biistandsins naudsynjum,

„scm hann án J)css að vanrækja sín eginlcg embættisverk

„ — hvör hann alltíö, jafnvcl með skaða sínum, lct í

„fyrirrúmi sitja — fckk viökomið. Fiis var hann á að

„styrkja hvört hcldur almcnnar cður cinstakar nauðþurft-

„ir, þcgar hann sá að söun velferð annara — cptir

„vcrðugleikum — gat þarvið áorkast. Gæddur þvílíkum

„þánka- og lifuaðar-máta framdróg liann sína lífdaga í

„Guðs, kóngsins og’ föðurlandsins hénustu, í 61 ár scm

„hcimsborgari, 35 ár scm opinber cmbættismaður, og

„nærri 34 ár sem cktamaður. Vcgna siunar triiskapar-

„fullu embættisfærslu, scm hönum opt ýmsra orsaka vegna

„var licldur til mæðufull, hlaut hann stundum, scm áður

„cr ávikið, að leggja ofmikið á sína innri scm ytri

„krapta, hvað mcð öðru, að ölliim líkindum, flýtt liefur

„lífi lians fram að takmarki allra dauðlcgra, svo það

„hefur á vissan Iiátt sannast k hönum scm Scneka scgir:

„Stríösmaður sá fær eðallegan afgáng, scm dcyr í bardag-

„anum, haldandi á hjálminum í hcndi sér, a en f)ó
öllu

„framar, að von vorri, orð f)au, scm sjáandinu forðum

„hcyrði þann mæla, scm slóð ámilli sjö gulllcgra Jjósa-
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r

„stjaka, svolátandi
:

„livör scm yfirvinnur, liönuin mun

??eíi’ tí
c â a& sitja meö inci* á ínínum stóli” (Op. b. 3,21).

??5ann *ö’ er nii {icssi vor sálugá licrra iitgcing*inn af

„þcssa lífs oruslu vclli, saliiiaöur af öllum góöum, syrg'ö-

55
ur af sínuin ástvinum, sænidur af sínum yfirmönnum,

„cn saunmctiun af sjálfum G,uöi. í6
e T

v
s

i



D á i ii n h v í 1 i r licr

Dómari Eyfir&inga ,

Katínnerráðs nafnbót af lióngi sæmdur,

Gunnlaucfur Jtriem Guðbrands sonur,

nndaúur 17da Fehrúar 1834y

cinu ári hníyinn yfir sextugan.

Scðan befur nú

sálar augum

dómara bcimsins,

Drottinn allshcrjar;

heyrðan úrsburð bans

um bági sína,

endalausar of

alda raðir
5

Reyndar án ráðgátu

réttlætis lians

og miskunar

megindýptir;

skoðaðar dáscindir

sköptum ofháar;

numinn griðastað

að náðar lögbcrgi.

Lof sé þeirn sem liíir að eilífu,

fruinburði Guðs og framliöinna.

\

/

])auni(; actli

Jón Jónsson.



Bríins
%

minning1

Iftarqs er at minnast Ilci&urslaun

marqs at sakna

,

honum vcittust

hallast a& hörmum i háskóla

harpan forna,
œ&stu lista

$

Iljómar lieldst lwarf þó liugut

um hrmt og tjón, hans til menta

li&na frœndur,
latinu náms

látna vini. ok lögspcki.

Minnist ck Gunnlauq s Man ek pik firíml

Gu&b r ands s on a r

Brims
,
þeirn einginn

betri fœðist

:

er hess vottur
/

lslands túnga,

sanna þa& Danir,

sanna fyó&verjar.

Óht hinn úngi

lslendíngur

upp vi& Hafnar
a&álsmí&i

\

par me& frœgslum

jþorvalds ni&

nam hann listir

líkhams minda.

mc&an hjari,

þá urn sinn

vi& saman bjuggum,

vinar þel

þitt hi& skíra^

hóf og þolgœ&i
,

þínar dgg&irl

Hrimgrundar son

heim tók fýsa $

unntist for

a& ö&lings bo&ij

gjörvallt land

gafst at kanna>

landeign alla

at álita.
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Si&an um kyrrt

hann setjast mátti

\

ö&la&ist sýslu

Eyafjar&ar$

vann liún aldrei

valdsmann kœrra

,

rettindum einginn

unni fremur.

Vir&iny ver&skuldu&

veittist honiim

konúnys eins

ok alpý&u^

unntust mannvali

ástir skirstar
,

samho&in frú

°y fjöldi harna.

Sextíu ára,

emu bctur,

hervist hans

i heimi taldist;

marys var at minnast,

mikils at sakna

,

peyar hann
heimti dau&i.

Syryir sýsla
,

syryir ekkja
,

hci&vir& hörn

um heim ví&an :

/

á íslandf

i Danmörku
,

^ý&skra oy Franskra

pjó&a ríkjtim .

Sakna vinir

,

sakna landar

Brims hins rettláta

ok rái&vanda^

minniny hans

hci&ru& lifir:

hlómyist œtt

uns aldir prjóta!

Finnur Magnusson*
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